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Simona Semenič

Slovensko ločevanje odpadkov

K

aj pomeni, da je državljan odgo-

voren? Več stvari te označuje

kot takega, na primer zapiranje

toka vode med umivanjem zob.

Ampak zdi se mi, posebno v za-

dnjem času, da je ena bolj ključnih reči –

ločevanje odpadkov. Ločevanje odpad-

kov je na mikroravni precej komplicira-

na dejavnost, tako časovno kot tudi

prostorsko. Kar si v zaostalih časih

zmetal v eno kanto, zdaj zložiš v tri. Ne,

ne tri, štiri. Mešani, biološki, papir, em-

b alaža, steklo. Pet. Pa še baterije, šest .

To ti poleg prostora vzame tudi veliko

več časa, še posebno, ker v sofisticirani

današnjici ni več zaostalih vrst emba-

la ž. Biološka, pa verjetno tudi kakšna

druga jabolka so lično položena po, reci-

mo, štiri v kartonsko embalažo, vse sku-

paj pa je še zavito v plastiko. V zaostalih

časih si pojedel jogurt in fliknil jogurtov

lonček stran, danes se vedno pogosteje

dogaja, da poješ jogurt, potem pa moraš

najprej ločiti karton, v katerega je plas-

tičen kozarček zavit, od plastičnega ko-

zarčka, v katerem je jogurt, plastičen

kozarček pa moraš kot odgovoren drža-

vljan splakniti. Šele potem lahko odlo-

žiš papir v eno kanto, se pravi tisto za

papir, plastiko pa v drugo.

Ločevanje odpadkov nam požre še pa  še

časa in še pa še prostora. Vendar zdaj

govorim o mikroravni. Širša slika je seve-

da povsem drugačna, v širši sliki nam je

povsem jasno, da je ločevanje odpadkov

nujno, da z ločevanjem odpadkov na mi-

kroravni skrbimo za svet na makroravni.

Ne bom zdaj brskala po tonah in tonah

industrijskih odpadkov, ločenih ali pa tu-

di ne, v katerih se planet utaplja, tam ne

morem storiti ničesar. Ne morem stopiti

do, na primer, proizvajalcev oblek, ki

zmečejo stran meni nedojemljiva štev i l a

kontejnerjev novih oblačil, ker jim jih ni

uspelo prodati, dokler jih ni neizogiben

trend svetlikajočih se gumbov stisnil za

vrat, in jim dopovedovati, kako je to pov-

sem nesmiselno, svetlikajoči se gumbi

gor ali dol. Tako ti svetlikajoči se gumbi

kot ta neprodana oblačila so seveda

obarvani s škodljivimi kemikalijami, ki

jih vdihujejo otroci tam nekje bogu izza

hrbta, ampak to tudi ni važno zdaj tule,

tu nimam kaj, obleči se pa moram. Prav

tako ne morem stopiti do proizvajalcev

hrane, ki na eni strani mesta stresajo s

prikolic kamionov dobro hrano na smeti-

šče, medtem ko na drugi strani mesta

ljudje nimajo za večerjo. Ali pa za bundo

brez lukenj, svetlikajoči se gumbi gor ali

dol. Ne, tega je čisto preveč, da bi lahko

kaj naredila, kaj premaknila, kakor koli

vplivala na to. Vplivam lahko le na svoji

mikroravni in zatorej ločujem odpadke.

Ena, dva, tri, štiri, pet kant. Šest, če šte -

jem še vrečko za baterije. Sem torej od-

govorna državljanka .

Kaj pa pomeni, da je država odgovorna?

Da na primer zakonsko regulira tako lo-

čevanje odpadkov na mikroravni kot pro-

duciranje odpadkov na makroravni. Reci-

mo, da bi država zakonsko določila, da

tiste bluzice, ki nimajo svetlikajočih se

gumbov, ne smejo romati na smetišč e,

ampak v omare tistih, ki jim je vseeno za

ble ščeče gumbe. Ali pa da na bioloških ali

katerih drugih jabolkih ne sme biti plasti-

ke. Ali pa da se hrana ne sme metati na

smetišča, ampak jo je treba razdeliti med

ljudi, ki se stežka prebijajo. Na primer

med tiste, ki si po štiridesetih letih delov-

ne dobe in mnogih letih vlaganja v današ-

njo javno in seveda tudi zasebno infras-

trukturo s svojo penzijo ne morejo privoš-

čiti niti špricanih jabolk, kaj šele bleščečih

gumbov. Toda tudi država ne more kar

stopiti k proizvajalcem z drugih koncev

sveta in jim določati, kako naj zavijejo

svoje novoletne okraske, če jih želijo pro-

dajati pri nas. Ali jabolka. Ali vplivati na

to, kaj je démodé in kaj ne. Vsaj nespo-

dobno je, če niti ne razmišljamo o tem, kaj

vse bi to lahko potegnilo za sabo. Če ne

drugega, z nečim si morajo bleščeče gum-

be plačati tudi lastniki industrije plastike.

Je pa zato država izredno odgovorna pri

zakonski regulaciji ločevanja odpadkov.

Počasi se iz zaostalega sveta selimo v so-

fisticiranega, s sistemom podzemnih zbi-

ralnic odpadkov s pomočjo identifikacij-

skih kartic. Z identifikacijsko kartico greš

do zbiralnika in tam odložiš svoje smeti.

Država je tu do te mere odgovorna, da

ima podjetje, ki opravlja gospodarsko jav-

no službo zbiranja in prevoza komunalnih

odpadkov, vpogled v identifikacijske karti-

ce državljanov. Če se najde kak nebodiga-

treba, ki se po več mesecev ne pošte m pl j a

pri smeteh, prejme od podjetja dopis, v ka-

terem ga obvestijo, da od tega in tega da-

tuma ni bilo evidentiranih vnosov na nje-

govi identifikacijski kartici. Podjetju je dol-

žan navesti razlog, zakaj kartica ni v upo-

rabi, sicer gre zadeva v reševanje inšpek -

toratu. Seveda z vidika nadzora posamez-

nika to preverjanje ni in ne more biti spor-

no, saj gre vendar za naše okolje, za naš

planet, za odgovorno ravnanje do tega.

Tako na ravni države kot na ravni drža-

vljanov. Če nisem odgovoren državljan ,

mora država to vedeti in ukrepati. Da bi

preveliko število takih nebodijihtreba ne

spremenilo naših lepih mest v prigrustne

greznice, skrbijo številni zaposleni na teh

in onih inšpektoratih, uradih, podjetjih. Da

medtem ves planet postaja prigrustna

greznica, daveč se v bleščečih gumbih,

sploh ni pomembno. V bleščečih gumbih

pa zato, ker so tudi bleščeči gumbi, med-

tem ko to pišem, že postali démodé. ×

intervju / Stanka Golob, Schwentnerjeva nagrajenka

Sta re j ši si, bolj si žl a hte n

D

olgoletna vodja Trubar jevega

antik variata Stanka Golob je

l e to šnja dobitnica Schwen-

tnerjeve nagrade, priznanja za

pomemben prispevek k razvo-

ju slovenskega založništva in knjigotr-

štva. Z obilico strasti je za antikvariat

skrbela skoraj trideset let, nič drugače

ni še sedem let po upokojitvi.

V antikvariatu je trenutno od

20.000 do 30.000 enot gradiva, v pr-

vem nadstropju v glavnem iz devet-

najstega in dvajsetega stoletja – de -

nimo Prešernove Po ezije ali Županči -

čev Cicib an –, nekaj je tudi starejših,

v pritličju so sodobnejše. »Vse  so šle

čez moje roke. Zapomnim si jih po

naslovu in barvi, po avtorju še naj-

manj,« pravi.

D rži, da baze podatkov o knjigah v

antikvariatu menda nimate drugje

kot v glavah?

Imamo bazo ljudi, ki iščejo specifič-

ne knjige, računalniške baze naših

knjig pa nimamo. Računalniki niso

tako vseobsežni kot človeški možga -

ni, se pa trudimo s posebnimi po-

nudbami v katalogih, na dražbah in

na spletu. Česar nimamo v glavah,

preverimo na policah, ki so razdelje-

ne po stroki.

Vodja antikvariata ste bili vse od leta

1981 do upokojitve. Dolga leta ste bili

edina ženska na čelu kakšne ga

antikvariata v Jugoslaviji, čeprav je

bil ta poklic menda domena moških.

Da, prišla sem eno leto prej, da sem

se uvajala, a mi je takratni šef po-

magal še nadaljnjih deset let. V an-

tikvariatu nisi genij v enem letu, po-

t re b u j e š leta in leta, starejši si, bolj

si žlahten. Prvi vodja antikvariata

Štefan Tausig je rekel, da je prvih

šestdeset let bolj težko, potem pa

gre. Meni zdaj gre!

Takrat sem bila res edini ženski

vodja antikvariata v Jugoslaviji, a so

seveda v njih zelo pogosto delale tu-

di ženske. Še vedno velja, da gre za

moški poklic, z njim so nekoč začeli

kramarji, tudi starinarji so bili obi-

čajno Judje, večinoma moški. V dvaj-

setem in enaindvajsetem stoletju se

to spreminja, po Evropi je danes tudi

veliko lastnic antikvariatov žensk,

zlasti v Nemčiji.

Kako se je antikvariat

spreminjal v zadnjih 40 letih?

V letih, ko sem ga prevzela, so se

knjige še množično kupovale. V

enem letu je šlo skozi antikvariat sto-

tisoče knjig, skoraj vse smo prodali,

ali je šlo za leposlovje ali strokovno

literaturo, ni važno. Od pohoda raču-

nalnikov in digitalne revolucije ter

tudi recesije pa se pozna, da ljudje

bistveno manj berejo in manj kupu-

jejo. Čeprav se gospodarska kriza

umirja, morajo ljudje najprej poskr-

beti za osnovne stvari – hrano, oble-

ko, stanovanje – knjiga je že luksuz.

Poleg tega je pri nas tako, da moraš

imeti najprej avto, šele nato knjigo.

Za nas je to pomenilo, da moramo

biti bistveno bolj selektivni in kupo-

vati le stvari, za katere vemo, da jih

bomo lahko prej ali slej prodali. Poz-

na se, da gre leposlovje bistveno ma-

nj v prodajo kot nekoč, slovarji in

leksikoni so p assé, vse  je že na sple-

tu. Enciklopedija Slovenije je bila ob

izidu draga kot žafran, danes je nih-

če niti ne pogleda več.

Kako pridobite večino knjig?

Okoli 80 odstotkov iz zasebnih knjiž-

nic, nekaj iz tujine pa tudi iz naših

knjižnic, ko denimo izločajo duplika-

te. Jemljemo, kar vemo, da lahko

prodamo, drugega ne. Njihova bele-

tristika praktično odpade, ker je vsa

p ožigosana, kdo bi to bral?! V pošt ev

pridejo predvsem starejše knjige, lo-

kalna zgodovina, filozofija in domoz-

nanstvo. Če je tam lep žig iz 19. sto-

letja, to ni problem. Jezna sem, ker

imajo moderne knjižnice nove na-

lepke, ki jih ni mogoče odstraniti, ne

da bi knjigo poško doval.

Se trivialna literatura še prodaja?

Nekateri ljudje avtorje, kot so Aman-

da Quick in nekdaj Victoria Holt, še

vedno kupujejo. Raje kot »žajfaste «

romane sicer prodajamo pustolov-

ske, denimo Grof Monte Cristo in dru-

ga dela Alexandra Dumasa še vedno

grejo, podobno Jules Verne.

Od česa je odvisna cena knjig?

Dejavnikov je več, denimo ponudba

in povpraševanje. Pri novejših knji-

gah moramo paziti, da so vsaj za tret-

jino nižje kot v knjigarni, če so še

ohranjene. Če pa se pogovarjava o

s t a re j ših zadevah, kot so denimo gra-

fike mestnih vedut iz prejšnjih stole-

zdaj je to tudi zanje finančen pro-

blem. A na srečo se nove najdbe red-

ke, informacije pa med antikvariati

hitro zakroži j o.

Kako se je v tem času spreminjal

obiskovalec vašega antikvariata?

Imate še stranke, ki prihajajo vsak

dan, da že poznate njihove domače

knjižn i ce?

Taki obiskovalci še vedno obstajajo.

Sicer niso več tako množični, ampak

še vedno imamo kupce, ki jim kup-

čkamo knjige, ki bi jih utegnile zani-

mati. Tisti iz tujine se prej napovejo,

domači pa kar pridejo.

Nekateri kupci so na vašem seznamu

tudi več let, ker so si zažel eli

natančno določeno knjigo. Ste na

ka kšnega morda že pozabili?

Ne, nikakor, kakšni čakajo tudi po

šest let in več. Nekatere knjige kroži-

jo pogosto, druge zelo redko, a prej

ali slej pridejo. Za nas je to povpraše-

vanje tudi pomembna orientacija, in

če dobimo ponudbo, jo seveda kupi-

mo, mogoče je drugače ne bi.

Delate kaj za to, da bi

posebej privabili mlade ljudi?

Prihajajo študentje filozofije, jezikos-

lovja in literarne zgodovine, ker po-

...................................................................

TMaja Šučur

...................................................................

Pri nas je tako, da moraš ime ti

najprej avto, šele nato knjigo.

»Za prihodnost antikvariatov me ne skrbi, še vedno so naši obiskovalci tako

mladi kot starejši, še vedno prihajajo družine z otroki. Slednje imam najraje, ker

to pomeni, da bodo prihajali ti otroci nato tudi sami in potem s svojimi otroki,«

pravi Stanka Golob. FMatja ž Ru št

tij ali Melanchthonova dela, gre seve-

da za povpraševanje, za zgodovino

knjige, torej kako je potovala in kak-

šno usodo je imela, kako redka je.

Za najbolj redke in dragocene

knjige, ki so pomembne za kulturno

pisno dediščino, že v naprej vemo,

kdo jih bo kupil, zato cena praktično

ni pomembna. Tako je bilo denimo s

pridigo Bernarda iz Clairvauxa iz 15.

stoletja, ki so jo kupili cisterijani.

Sodelujemo z vsemi knjižn i ca m i ,

predvsem strokovnimi, pri najred-

ke j ših najdbah smo seveda najprej v

stiku z institucijami, denimo NUK. V

devetdesetih letih ni bil problem,

trebujejo študijsko literaturo. Sred-

nješolci prihajajo zaradi domačega

branja ali bralne značke. Navadno ho-

čejo vsi hkrati isto knjigo, v knjižnici

tistih nekaj izvodov zmanjka, knjigar-

ne jih že zdavnaj nimajo več, potem

pa se obrnejo na nas. Kar je problem,

mi imamo en izvod na polici, prvi ga

je dobil, potem se veselje konča.

Za prihodnost antikvariatov me ne

skrbi, še vedno so naši obiskovalci

tako mladi kot starejši, še vedno

prihajajo družine z otroki. Slednje

imam najraje, ker to pomeni, da bo-

do prihajali ti otroci nato tudi sami

in potem s svojimi otroki. ×
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Nagrada dokumentarcu

Playing Men

Dokumentarni film Playing Men re ži-

serja Ma t j a ža Ivanišina je na medna-

rodnem filmskem festivalu Entrevues

Belfort v Parizu prejel nagrado cine

za podporo francoski distribuciji v vi-

šini 15.000 evrov. To pomeni, da bo

film kmalu na ogled v francoskih ki-

nih. Tudi z vesno nagrajeni doku-

mentarec je letos med drugim slavil

še na filmskem festivalu v Marseillu.

Festival Entrevues Belfort je pred leti

ustanovila cineastka in producentka

Janine Bazin, podpira pa prihajajoče

filmske ustvarjalce. × sta, kul

Če se najde kak

nebodigatreba, ki se po več

mesecev ne poštemplja pri

smeteh, prejme od podjetja

dopis, v katerem ga

obvestijo, da od tega in tega

datuma ni bilo evidentiranih

vnosov na njegovi

identifikacijski kartici.


